Nyheter från SBU

Kontakta medlemsnytta, medlemsnytta@batliv.se
Svenska Båtunionen arbetar inom flera olika områden för att främja svenskt båtliv.

Några av medlemmarna i Gryts varv Båtklubb. Fr v Christian Kvarfordt, Mats Thor, Lotta Roslund, Peter Larsson, Marzenna Stenström, Anders Roslund, Inger Gavelius-Edänge, Joachim Källsholm, Albert Hagander, Jan Stenström, Niklas Gelfgren och Magnus Janson.

Gemenskap lockar medlemmar
Gamla traditioner och pliktskyldiga åtaganden är av underordnad betydelse. För de närmare 150
medlemmarna i relativt nybildade Gryts Varv Båtklubb är den sociala gemenskapen och att ha
roligt tillsammans det absolut viktigaste. Text & foto: Mikael Bergkvist
DEN NATURSKÖNT SLINGRANDE

vägen efter avfarten från E22:an
via Valdemarsvik slår stundom
nästan knut på sig själv. Men
trots att det tar en stund att
komma ut till hamnen vid anrika
Gryts Varv för medlemmarna i
båtklubben, som huvudsakligen
kommer från trakterna kring
Norrköping och Linköping, är det
värt både tid och möda.
– Det är ett fantastiskt bra
läge i den skyddande Hummelviksfjärden samtidigt som vi har
farleden och hela Gryts skärgård
runt udden. Det är absolut värt
de extra minuterna i bilen för
att snabbt kunna komma ut på
havet när man väl är i båten,
konstaterar Joachim Källsholm
som är ordförande i Gryts Varv
Båtklubb.
Nu har förvisso långt ifrån
alla sin hemmahamn vid Gryts
Varv då medlemsmatrikeln visar
48

bostadsorter från spridda håll
över i stort sett hela Sverige och
även internationellt med den
mest långväga medlemmen från
Österrike. Men det var ändå här
klubben bildades och har sin bas
trots avsaknad av egenägda bryggor eller egen klubbholme.

Mikael Boman började han dra
upp riktlinjerna och hösten 2009
registrerades Gryts Varv Båtklubb hos SBU.
– Det visade sig snabbt finnas
ett uppdämt behov av en sådan
här klubb. Efter knappt två
månader hade vi 50 medlemmar
och sedan har medlemsantalet
ökat successivt till dagens när– VI VAR ett gäng båtägare som
mare 150 medlemmar, säger eveofta träffades här när vi skulle ut
nemangsansvarige Jan Stenström
på sjön. Efter att ha sprungit på
varandra under några år och även och framhåller det stora intresset
börjat umgås så smått bestämde bland såväl nytillkomna båtägare
i hamnen som ute skärgården.
vi oss för att starta en båtklubb.
– Det är många som blir nyfikDels för att ha trevligt tillsamna när de ser vår klubbvimpel
mans och arrangera aktiviteter
under lite mera ordnade former, och vi berättar om vår verksamhet och vad vi sysslar med, fördels för att ha större möjlighet
att kunna påverka och samarbeta klarar han.
med Gryts Varv för att utveckla
hamnen i framtiden, berättar
JUST ENKELHETEN, GEMENSKAPEN
Joachim Källsholm.
och det sociala umgänget utan
Tillsammans med bland
tvång är både han och övriga
andra Magnus Jansson och
medlemmar övertygade om att

i hög grad har bidragit till klubbens popularitet och framgång.
– Idag har de flesta fullt upp
med jobb och allt annat som hör
därtill. Genom att inte avkräva
medlemmarna något tvingande
ideellt arbete, ha en modest
årsavgift och en gemensam syn
på det bekväma båtlivet är vi ett
lockande alternativ för många av
dagens båtägare, tror Joachim.
Han betonar också att medlemmar med alla typer av båtar
är välkomna – idag finns båtar
från 16 till 74 fot representerade i
klubben så varken storleken eller
framdriften har någon betydelse.
Likaså välkomnas medlemmar i
alla åldrar och oavsett vilken fas i
båtlivet man befinner sig i just nu.
– Vi är många barnfamiljer
och för att säkra återväxten
satsar vi på olika aktiviteter för
barn och ungdomar. Vi har bland
annat haft speciella klubbaftnar
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En del av medlemmarna samlade för bryggfest.

ett par sommardagar 2014.
– Skulle det vara dåligt väder
har vi även tillgång till några
större partytält som vi snabbt kan
montera upp och som skyddar
från regn och rusk. Det är som
med allt annat i klubben – det
mesta ordnar sig, konstaterar
han leende.
AKTIVITETER ÖVERLAG SPELAR en
Stärka av framgångarna hitviktig roll för gemenskapen i
tills under de gånga sex åren har
klubben och arrangemang som
medlemmarna i Gryts Varv Båtårsmöte, sommar kickoff, midsommarfirande och julfest lockar klubb börjat blicka framåt och för
många besökare. Likaså den årli- att se vad som kan förbättras och
utvecklas ytterligare i den redan
ga kräftskivan som senast hölls
väl fungerande verksamheten.
på Håskö i St. Annas skärgård
En egen klubbholme står högt
med totalt 30 båtar och närmare
på önskelistan och kan förhopp70 medlemmar på plats.
– Det är en fantastisk uppslut- ningsvis bli verklighet så småningom. På vägen dit finns ett antal
ning som visar att våra olika arrangemang verkligen uppskattas. mer eller mindre uttalade mål.
– Vi vill fortsätta att engageÄven mera spontana sammanra våra yngre medlemmar och
komster som eskaderseglingar
vidareutveckla samarbetet med
för trevliga strandhugg runt om
Gryts Varv samt övriga sponsorer
i skärgården samt träffar på den
och partners. Vi vill även få till
egenhändigt byggda VIP-hyllan
intill bryggorna vid Gryts Varv är ett ännu större utbyte med andra
båtklubbar häromkring, säger
mycket populära.
Joachim Källsholm och betonar
– Att samlas på VIP-hyllan på
fredagskvällarna har blivit något både hemsida och Facebook som
viktiga kanaler för att sprida inforav en tradition. Många medlemmation och skapa nya kontakter.
mar kommer ganska långväga
ifrån och tycker det är skönt ta
det lite lugnt här innan de ger
MED HUVUDSYFTET ATT ha trevligt
sig iväg med båten på lördagstillsammans på sjön är han säker
morgonen. Vi har till och med ett på att ännu fler båtägare kommer
samarbete med restaurangen här att lockas till Gryts Varv Båtpå varvet som kan leverera speklubb. Inom ett par år är förhoppciell mat till vårt ”fredagsmys”,
ning över 200 medlemmar.
framhåller Magnus Jansson
– Vi tror på det enkla båtlivet
som är ansvarig för kontakterna
utan en massa tvång och åtaggentemot Gryts Varv och berättar anden. Hos oss är det viktigaste
vidare att VIP-hyllan uppfördes
är att man är socialt lagd och
av medlemmarna själva under
gillar att ha kul! ✪
för de yngre, spelat minigolf och
prova-på-segling. Under vintern
kommer vi även att arrangera
en kurs i förarintyg som riktar
sig speciellt till våra ungdomar,
berättar Mats Thor som är ungdomsansvarig.

BÅTLIV 3/2016

WWW.BATLIV.SE

